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Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani a finalizat investiţiile din cadrul contractului 

„Reabilitarea şi extinderea fronturilor de captare, aducţiuni, staţii de clorare, rezervoare şi 

staţii de pompare în aglomerările Odobeşti, Mărăşeşti, Panciu şi Adjud”  

 

Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani a finalizat investiţiile din cadrul contractului 

„Reabilitarea şi extinderea fronturilor de captare, aducţiuni, staţii de clorare, rezervoare şi 

staţii de pompare în aglomerările Odobeşti, Mărăşeşti, Panciu şi Adjud”, parte a proiectului 

„Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Vrancea”, cofinanţat din 

Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013. 

 

Principalele lucrări, efectuate în cadrul celor 4 aglomerări ale proiectului, au fost: 

 Reabilitare şi construcţi foraje; 

 Reabilitare şi extindere conducte de aducţiune; 

 Reabilitare şi construcţie rezervoare de înmagazinare;  

 Reabilitare şi construcţie staţii de clorare; 

 Reabilitare şi construcţie staţii de pompare; 

 Reabilitare şi construcţie sedii dispecer şi laboratoare; 

 Sistem de automatizare şi control pentru sistemele de alimentare cu apă, SCADA. 

 

Datorită acestor investiţii calitatea apei a fost îmbunătăţită fiind captată de la adâncimi mai 

mari, volumul a crescut, fiind asigurate rezerve suficiente pe timp de secetă, iar siguranţa 

consumului de apă a devenit o certitudine graţie staţiilor de clorare, laboratoarelor de analiză şi 

sistemelor de monitorizare aliniate la cele mai înalte standarde. 

 

Valoarea contractului a fost de 31.694.638,11 Lei fără TVA împărţită pe obiecte astfel: sistemul 

de alimentare cu apă Odobeşti 10,874,456.24 lei, sistemul de alimentare cu apă Mărăşeşti 

5,248,321.22 lei, sistemul de alimentare cu apă Panciu 6,830,677.07lei , sistemul de alimentare 

cu apă Adjud 6,281,192.43 lei şi Activităţi ne-constructive 2,459,991.15 lei. 

 

 

 

Date de contact: Dorin Cenușă - Șef UIP - Investiții 

Unitatea de Implementare a Proiectului S.C. CUP S.A. Focşani 

Tel: 0237/22.64.00 Fax: 0237/22.64.02 

E-mail: dorin.cenusa@cupfocsani.ro / piu@bbs.ro 
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